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Walibi Fright Night slechts € 28,50 p.p.
Eddie de Clown heeft samen met zijn leger aan zombies, freaks en demonen Walibi Holland
overgenomen. Dit jaar staat jouw leven op het spel tijdens de meest intense Halloween-ervaring van
Europa: Halloween Fright Nights.Elk weekend in oktober, speel jij met je leven in Walibi
Holland. Bezoek de 8 angstaanjagende Scare Zones, de 6 gruwelijke Haunted Houses en Eddie’s
Roast Show waar hij draait aan zijn Wheel of Fear. Het lot bepaalt, durf jij de gok te wagen? Kijk voor
meer informatie op www.kortingenactie-zuid.nl

Safariepark Beekse Bergen geen € 25,00 maar slecht € 17,50
Ga op avontuur met uw eigen auto, bepaal zelf uw tempo en spot de ruim 1400 wilde dieren. Of stap
op de boot voor een tocht over het water en begroet de dieren aan wal. U kunt ook kiezen voor een
bussafari, waarin u leuke en spannende weetjes over de bijzondere dieren in het park leert. Liever
zelf op pad? Trek uw wandelschoenen aan, verken de uitgestrekte vlaktes en ontmoet de dieren in
hun habitat. Kijk voor meer informatie op onze website www.kortingenactie-zuid.nl bij Touch!!

Elysium geen € 33.50 maar slechts €16.75
Vlakbij Den Haag en Rotterdam, midden in de natuur van Bleiswijk vindt u het sfeervolle
wellnessresort Elysium. De diversiteit van faciliteiten en sferen is verbluffend. Dwaal van tropische
watervallen ontspannen naar Arabische sferen in de Turkse Hamam en via de Finse kelosauna naar
één van de restaurants. Neem een duik in het sprookjesachtige binnenbad of ontspan in de
jetstreambaden. Kaarten zijn te bestellen via www.kortingenactie-zuid.nl bij Touch.

Dagje weg .nl Tickets Toverland met korting
Beleef een betoverende dag in Attractiepark Toverland. Attractiepark Toverland is een magische
wereld vol betoverende shows en spectaculaire attracties. Trotseer reusachtige achtbanen,
spetterende waterattracties en ontdek samen alle themagebieden. Er zijn attracties en shows voor
alle leeftijden. Waan je in een fantasiewereld in Attractiepark Toverland in Sevenum. Dwaal door de
spectaculaire themagebieden en geniet samen van een dagje uit. Van gezinsvriendelijke ritjes tot
bloedstollende achtbanen: met 35 attracties en shows is er in Toverland magie genoeg voor
iedereen. Tickets zijn te bestellen via www.kortingenactie-zuid.nl bij Dagje weg.nl

Nederlands Openluchtmuseum geen € 19,00 maar slechts € 14.25
Een paradijs voor kinderen: het Kindererf. Help mee met karweitjes van vroeger: draag emmers
water aan een juk, doe de was met een wasbord en melk een koe. Help de boerin met het maken van
appelmoes en help de boer met het oogsten van de aardappels. Leuk: je mag aardappels mee naar
huis nemen om er chips of frietjes van te maken. Maak ook een ritje met de historische tram en smul
van poffertjes op het Zaanse plein. Tickets zijn te bestellen via www.kortingenactie-zuid.nl bij Dagje
weg.nl
kijk voor nog meer aantrekkelijke aanbiedingen op onze website www.kortingenactie-zuid.nl

